
 

                                                                                            

KOMUNIKAT Nr 20 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO1) 

z dnia 4 listopada 2010 r. 

o podstawowej stawce dofinansowania do jednego arkusza wydawniczego  

dla monografii, czasopisma oraz publikacji on-line 

 

 Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego  

z dnia 23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania 

środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. Nr 179, poz. 

1206) ogłasza się, co następuje: 

Przy rozpatrywaniu wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę, 

do określenia kwoty dofinansowania na zadania wydawnicze, stosuje się podstawową 

stawkę dofinansowania do jednego arkusza wydawniczego w wysokości: 

1) dla monografii naukowych                                                                             -     600 zł; 

2) dla czasopism naukowych:  

 a) indeksowanych w Current Contents/Science Citation Index, ERIH         -  1.200 zł, 

 b) renomowanych, niewymienionych w lit. a                                                 -    600 zł; 

3) dla publikacji on-line                                                                                      -     600 zł. 

 

Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 

                                                                                               Barbara Kudrycka   

 

 

                                                           
1) Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596). 



 

Objaśnienia do komunikatu 

 

 Komunikat informuje o podstawowej stawce dofinansowania do jednego arkusza 

wydawniczego dla monografii naukowej, czasopisma naukowego oraz publikacji        

on-line, do stosowania przy ocenie zadań wydawniczych zawartych we wnioskach              

o finansowanie działalności upowszechniającej naukę złoŜonych przez uprawnione 

podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615). 

 Zgodnie z przepisem § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

WyŜszego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz 

rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. Nr 

179, poz. 1206), w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wysokość podstawowej 

stawki, moŜe być zwiększona lub obniŜona na podstawie opinii zespołu, o którym 

mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 wyŜej wymienionej ustawy, dokonującego oceny wniosku. 

Ponadto w przypadku publikacji rozprowadzanej bezpłatnie i nieposiadającej ceny 

sprzedaŜy, dofinansowanie moŜe być przyznane wyłącznie na wydanie jej w formie 

elektronicznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


